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Köszöntő 

Tisztelettel köszöntjük Önt, Kedves Kolléga, Tisztelt Olvasó! 

2022. január 20-21 között a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium, 

a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 

Információbiztonsági Szakosztálya, valamint a Magyar 

Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer Ifjúsági Klubja által 

megrendezésre került az Új típusú kihívások a biztonságban című 

szakmai tudományos konferencia. A konferencia alapvető célja egy 

évente megrendezésre kerülő tudományos szakmai fórum 

biztosítása a kutatási eredmények bemutatása, ismeretterjesztés, 

valamint kapcsolatépítés céljából. A konferencián összesen 33 

kutató, doktorandusz, mester- és alapszakos hallgató mutatta be 

kutatási eredményeit, melyek közül jelen kiadványban a szerzők 

hozzájárulásával 33 került megjelentetésre, olyan területeket 

érintve, melyek veszélyeztetik napjaink biztonsági környezetét. 

Jelen kiadványban a szerkesztőbizottság az egyes előadásokból 

készített korreferátumokat gyűjtötte össze, melyeket nagyon nagy 

örömmel bocsájt rendelkezésre a Kedves Olvasóknak. 

Budapest, 2022. február 28. 

 

 Dr. habil. Kerti András 

 a Szerkesztőbizottság 
 elnöke 
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Dub Máté: A PET-ek befogadásának mérhetősége, és az 

információbiztonság növelésének kapcsolata 

 

Korreferátum 
 

Korunk információs társadalmának, és az infokommunikációs 

technológiák ugrásszerű fejlesztésének és elterjedésének 

„köszönhetően” a biztonságban egy új típusú kihívásként jelent meg 

az egyének privátszférájának megfelelő szintű védelme, mely 

egyaránt hatással lehet az otthoni környezetünk, magánszféránk -, 

illetve munkahelyünk biztonságára. 

A privátszférát erősítő technológiák (PET-ek) egy megoldást 

nyújthatnak a felhasználók tudta és beleegyezése nélkül begyűjtött, 

akár algoritmusok által elemzett és ismeretlen, harmadik fél 

számára továbbított adatok védelmével kapcsolatban. Ezen adatok 

jogszerű és szakszerű védelme azért is kiemelt fontosságú, mivel a 

felhasználók akár több ezer szempont szerint is profilozhatók, – 

ugyan általában csak a hirdetések kapcsán megjelenő 

profitmaximalizáció érdekében, – viszont ezen információk 

illetéktelen kézbe kerülése esetén kiváló nyersanyagot 

biztosíthatnak a humán-alapú támadások sikeres végrehajtásához. 

A PET-ekre összességében tehát a megfelelő szintű egyéni és 

vállalati információbiztonság megteremtésének egyik 

alappilléreként tekinthetünk. Az előadás középpontjában mind 

ezekből adódóan az a kérdéskör szerepel, hogy az egyének a saját 

magánszférájuk védelmének érdekében milyen lehetőségeket 

alkalmazhatnak, és azok használatának, „befogadásának” milyen 
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főbb tényezői vannak? Ezek közé elsődlegesen a ráfordított anyagi 

erőforrások, az implementáláshoz szükséges idő és energia, 

valamint a szükség esetén elsajátítandó kompetencia tartozik, és 

sikeres befogadásról pedig abban az esetben beszélhetünk, ha 

bizonyos mértékben a korábban említett kategóriák közül 

valamennyit a felhasználó képes „rááldozni” a privátszférájának 

magasabb szintű védelme érdekében. Ezen tulajdonképpeni 

arányszám megállapítása pedig a munkáltató számára is fontos 

lehet, és azokat be is vezetheti többek között ajánlás, vagy 

szervezeti eszközökön kötelező jelleggel. A különböző jogszerűtlen 

adatkezelésekből, adatszivárgásokból, és kapcsolódó hiátusokból 

adódó, a munkavállalókat érintő sikeres kompromittációk ugyanis 

közvetlen módon érinthetik a szervezet biztonságát, hiszen a 

munkavállalók, vagyis a humán tényező, mint az 

információbiztonság leggyengébb láncszeme a statisztikák szerint 

kulcsszerepet játszat tudta és akarata ellenére is egy sikeres 

támadás végrehajtásában. 
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Katona Gergő: Az autonóm járművek kiberbiztonsági 

aspektusa 

 

Korreferátum 
 

A beépített technológiai megoldások és a vezeték nélküli 

képességek elterjedésével a mai járművek már nem elszigetelt 

mechanikus gépek. Egy összekapcsolt rendszer részévé válnak, 

amelyben folyamatosan kommunikálnak a járművek egymással és 

a forgalom irányítási központtal egyaránt. Ezen összekapcsolt 

adatok halmazát nevezzük intelligens közlekedési rendszernek. Ez 

a rendszer képes támogatni az autonóm közlekedés jövőbeli 

bevezetését és a mesterséges intelligencia használatával jelentősen 

javítani lehet a közlekedés biztonságát, hatékonyságát és 

fenntarthatóságát. Az intelligens közlekedési eszközök megjelenése 

azonban új biztonsági kérdéseket vet fel, amik az egész rendszert 

potenciális célponttá teszik a kiberbiztonsági támadásoknak, 

amelyek mind a közlekedés biztonságát, mind pedig az emberi 

életet veszélyeztethetik. Mára már számos olyan támadást lehet 

azonosítani, amely az egyes járművek intelligens 

rendszerelemeinek sérülékenységeit használják ki. Ezen támadások 

céljaikban is eltérőek tudnak lenni, az egyszerű információ 

szerzésen át, az autó működésképteleségének elérésén keresztül, 

egészen a jármű irányításának befolyásolásáig bezárólag. 
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Tóth Rebeka: Biztonsági tesztelés a felsőoktatásban 

 
Korreferátum 

 
 

Napjainkban komoly szakember hiányt tapasztalhatunk globálisan 

az informatikai szakterületeken, amely a sérülékenység vizsgálati 

szakemberek esetében is meghatározó problémát okoz. Bár az új 

nemzeti stratégiák megfogalmazzák azokat az elvárásokat, ami 

szerint növelni kell Magyarország kiberbiztonsági képességeit – 

adott esetben offenzív képességek kialakítását is – azonban az 

állami szférában tapasztalható párhuzamos fejlesztések komoly 

kihívással kénytelenek számolni a piaci szféra munkaerő elszívó 

ereje okán.  A kutatás alapvető célja felmérni azokat az elméleti és 

gyakorlati oktatási módszertanokat, releváns Capture The Flag 

platformok, sérülékenységvizsgálati módszertanok, tantárgyi és 

tanfolyam tematikák, amelyek adoptálásával növelhetők a hazai 

felsőoktatásban résztvevők kiber-higéniai képességeik, illetve a 

technológiai kompetenciái. 
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Hankó Viktória: Nők az IT biztonsági szektorban - egy 

kvalitatív kutatás eredményeinek elemzése 

 

Korreferátum 
 

Az információs társadalom korában az információvédelem és a 

kiberbiztonság kiemelt fontossággal bír. A két terület között átfedés 

azonosítható, így nem lehet teljesen elkülönülten kezelni őket. Ebből 

fakadóan a pályát választó szakemberállomány határait is nehéz 

megállapítani. Emellett a pályát választók számának alakulása, 

összetétele aktuális kérdéseket vet fel. Az előadás során 

kifejezetten a női munkavállalók IT biztonsági szektorban betöltött 

szerepére kerül a hangsúly. Ezen belül is kiemelt figyelmet fektetve 

a korábbi, valamint a jelenlegi trendekre például a pályaválasztás, 

bemenetel és pályaelhagyás alakulására. A munkaerőpiaci helyzet 

feltárása mellett az előadás második pilléreként jelenik meg a 

felsőoktatási hallgatók motivációja. Különös tekintettel, hogy milyen 

arányban, milyen háttérrel vagy éppen milyen motivációval 

választják a szektort mind a hazai, mind pedig a nemzetközi 

hallgatók. Továbbá harmadik pillérként a hazai és nemzetközi 

szervezetek jelenléte, tevékenysége is megjelenik. Magyarország 

esetében kiemelendő a WITSEC (Women in IT Security) szervezet 

munkája. Az előadás keretében a kiemelt hangsúlyt kap a 

tevékenységük bemutatása. 

  



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 44 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 45 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 46 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 47 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 48 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 49 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 50 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 51 



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 52 

 

  



ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOK A BIZTONSÁGBAN 

2022 

 53 

Botan Renáta: Cyberbullying az online játékokban 

 
Korreferátum 

 
21. században a technológia térnyerése magával hozta a 

többszemélyes játékok kialakulását és elterjedését. Kiszélesedése 

azonban itt még nem ért véget. A járványhelyzet okozta lezárások 

következtében robbanásszerűen nőtt a gamerek száma. Ezek 

hatására az online játékok felhasználói között sokszor tapasztalható 

a cyberbullying, vagyis az internetes zaklatás széleskörű jelensége. 

Amennyiben cyberbullyingról beszélünk, beszélhetünk áldozatokról, 

valamint zaklatókról. Az előbbi esetében egy-egy ilyen zaklatás 

pszichésen maradandó károkat okozhat, pláne ha az áldozat kiskorú, 

míg az utóbbinál sokszor csak a szórakozás lehet a motivációs 

tényező. A legtöbb szakirodalom azt mondja, a legjobb védekezés 

ez ellen a megelőzés. Vajon mit tehetnek a játékfejlesztők és a 

szülők ennek érdekében? Érdekes kérdést vet fel az is, hogy vajon 

mennyire jellemző hazánkban az internetes zaklatás az online 

játékok vonatkozásában, illetve melyik korosztályt érinti a leginkább, 

és ez hogyan oszlik meg a nemek között. Demográfiai szempontok 

figyelembevételével milyen körülmények hatására válik valakiből 

zaklató, és milyen hatást gyakorol az áldozatokra egy ilyen helyzet. 

Mindezen szempontok vizsgálatát egy kérdőíves felmérés segíti elő, 

amely segítségével meghatározható, hogy milyen tényezők 

játszanak szerepet a cyberbullying alakulásában. 
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Molnár Ákos Ádám: Álhírek a koronavírus tükrében 

 
Korreferátum 

 
2019. decemberben Kína egyik tartományában, Wuhanban jelent 

meg a napjainkra már mindenki által ismert és azóta világjárvánnyá 

nyilvánított Covid-19. A vírussal együtt, azonban felerősödtek az 

álhírek és az ezzel kapcsolatos dezinformálás. Az álhírek és azok 

terjedése több csatornán is meg tud valósulni azonban ezek közül 

napjainkban a legerőteljesebben az online térben történik. 2020 

tavaszán a World Health Organization az „infodemic” kifejezéssel, 

azaz amikor túl sok információ, köztük rengeteg megtévesztő 

jelenik meg egy járvánnyal kapcsolatban, mutatott rá, hogy nem 

csak a vírus, de a vele kapcsolatos dezinformáció, vagyis 

félreinformálás is ugyanolyan mértékben terjed a világon. Jelenleg 

még mindig ebben a korszakban élünk, a „post truth” árnyékában, 

amikor a különböző híreket gyakrabban hisszük el az érzelmi 

töltöttségük alapján, mint sem valóságtartalmuk vagy forrásuk 

alapján, jelentősen befolyásolva a társadalom informáltságát. 

Kutatásom fő célja a koronavírussal kapcsolatos álhíreknek és 

érzelmek vizsgálata. Ezen belül az álhírek fajtáit, terjedését és 

hallgatóságra tett hatásait vizsgáltam. Online felületeken végzett 

kulcsszó elemzést alkalmazva az álhírek terjedését, annak ütemét 

és miértjét kutattam. Továbbá, kérdőíves elemzést alkalmazva 

vizsgáltam a világjárvánnyal kapcsolatos álhírekben való 

hiszékenységet, illetve aggodalmat, fenyegetettséget és 

fogékonyságot, utóbbi hármat összesítve észlelések néven 
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elemeztem. A kapott adatokat később különböző statisztikai 

módszerekkel vizsgáltam az IBM SPSS nevű programban. Az adatok 

alapján megállapítottam, hogy a vakcinákkal kapcsolatos álhírek 

kivételével, azok a Covid-19-cel kapcsolatos álhírek, melyek a vírus 

megjelenésekor voltak a legnépszerűbbek az első hullám idején 

voltak a legelterjedtebbek, szemben a többivel. Bebizonyítottam, 

hogy a vírus ellen megalkotott ellenanyagok megjelenésével és 

tömeges használatával a koronavírusos álhírek online megjelenése 

ismét megerősödött. Statisztikai elemzés során bebizonyítottam, 

hogy az álhírekben való hiszékenység alapján képzett csoportok 

összefüggést mutatnak a vírussal kapcsolatos érzékeléseikkel. 

Megállapítottam, hogy a különböző álhírekre adott válaszok 

összefüggnek az adott személyek oltakozási hajlandóságával. 
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Sz. Podmaniczky Katalin: Információs kockázatok 

 
Korreferátum 

 
Az információkat, ezzel szoros összefüggésben az 

információbiztonságot érintő kockázatok egyre sokrétűbbek a 

számítástechnikai rendszerek, az elektronikus adattárolás, -

feldolgozás és -megosztás térhódítása következményeként. A 

legnépszerűbb információbiztonsági kockázatok közé tartoznak a 

közösségi oldalak kezelése, a jelszavak megosztása, a jogosulatlan 

hozzáférés, a frissítési hibák, a lopás és elvesztés. Ezek mind az 

adatok megsemmisüléséhez, illetéktelen hozzáféréshez, 

időveszteséghez, az érdekek sérüléséhez vezethetnek. 

A megelőző intézkedések ellenére mégis folyamatosak az incidensek, 

ezért nagyon fontos, hogy az információt úgy határozzuk meg, hogy 

a felhasználó bármikor felismerje. Alapvetés, hogy információ lehet 

bármi. Ezt szűkíti a fontosság és újszerűség, ami csökkenti az 

ismerethiányt és a bizonytalanságot. Növeli a kockázatot, hogy a 

mai korban az emberek az információt, az információszerzést és -

birtoklást pótcselekvésként, önbizalmuk erősítésére, félelmeik 

csökkentésére is használják.  

Az információ legveszélyesebb tulajdonsága, hogy lényegében 

minden annak számít, amivel változás érhető el. Ebben az 

értelmezésben komoly hatalommal bír az információ, illetve az is, 

aki az információt szolgáltatja.  
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A valódi veszély az, hogy a védendő információt vétlen vagy 

szándékos módon közlő nincs tisztában az információ kontextusával, 

jelentőségével, felhasználásának lehetséges következményeivel.  

A tudatos visszaélések megelőzésére és elhárítására a legtöbb 

szervezet felkészült, de a személyi állomány nem akaratlagos 

veszélyeztetése jelentősen növeli a kockázatot.  

A védekezés legnagyobb és egyben legújabb kihívásai a mindent 

behálózó közösségi felületek, a rendszerek vétlen vagy szándékos 

sebezhetőségei és a kiszolgáltatottság. 
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Nyári Merse: Hibrid hadviselés - régi eszközök új köntösben 

 
Korreferátum 

 
Előadásom célja, hogy a politikai és a hibrid hadviselést 

összehasonlítsam, megvizsgáljam a két hadviselés jellemzőit, 

hasonlóságiat és különbségeit. A hidegháború során, illetve a 

Szovjetunió esetében már évtizedekkel korábban elkezdődött a 

politikai hadviselés folytatása. 

A politikai hadviselés nem csak a potenciális előnyei miatt alakult ki, 

hanem amiatt is, mivel a két szuperhatalom, a Szovjetunió és az 

Amerikai Egyesült Államok olyan katonai képességekkel 

rendelkeztek, amik nem adtak lehetőséget egy nyílt háború 

kirobbanására. Egy ilyen háború mindkét fél számára csak 

veszteségekkel járt volna.  

A kutatás során megvizsgáltam a politikai hadviselés jellemzőit. 

Kifejezetten koncentráltam az Amerikai Egyesült Államok és a 

Szovjetunió által folytatott politikai hadviselés tanulmányozására. 

Ezután megvizsgáltam, hogy bizonyos kutatók hogyan értelmezik a 

hibrid hadviselést, valamint milyen tevékenységek köthetőek ahhoz. 

A kutatás során arra jutottam, hogy a politikai és a hibrid hadviselés 

között egyaránt találhatóak hasonlóságok és különbségek is. 

Hasonlóság például, hogy a hadviselések két atomhatalom között 

mennek végbe, továbbá az, hogy nem hagyományos eszközök 

kerülnek bevetésre. A célok is részben azonosak, azaz geopolitikaiak. 

Eltérés azonban, hogy jelenleg úgy néz ki, hogy a hibrid hadviselés 

csak Oroszország határmenti országaiban jelenik meg, mely 
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országokban nagy számban találhatók orosz nemzetiségű 

kisebbségek. Különbség továbbá, hogy míg a politikai hadviselés két 

pólusú világrendben, úgy a hibridhadviselés többpólusú 

világrendben, globalizált környezetben jelentkezik, emiatt részben 

az államok eszköztára is kibővült. 
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Schiller Gábor: Kína összfegyvernemi zászlóaljai kétéltű és 

szárazföldi műveletekben 

 

Korreferátum 
 

Kína 21. századi külpolitikája 21. századi hadsereget igényel. A 

jelenlegi reformok során a vezető szerepet a Haditengerészet 

Tengerészgyalogsága vette fel. Az újítások legfrissebb hulláma 

2017-ben indult meg, mely során Kína eltávolodik a Szovjet-mintájú 

hadseregcsoportok alkalmazásától, zászlóaljakra szervezi át 

szárazföldi és kétéltű haderejét. Az új összfegyvernemi, limitált 

nehézfegyverzettel rendelkező, gyors reagálású zászlóaljak a 

tengerészgyalogság tradicionális feladatai mellett háborús küszöb 

alatti műveletekben is bevethetők. Kiképzésüknek és a 

decentralizált támogató egységeiknek köszönhetően az ellenséges 

vonalak mögötti harctevékenység folytatására és a nehéz 

környezeti viszonyok közötti hadviselésre is képesek. A zászlóalj 

szintű reformok betekintést nyújtanak Kína hadászati 

képességeinek fejlődésébe és a hadviselés változásával kapcsolatos 

projekcióiba. 
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Kugler Péter: A Kínával kapcsolatos narratíva és infodémia, 

az új hidegháború kapujában 

 

Korreferátum 
 

Kutatásomban a mostanában a médiában egyre gyakrabban 

előforduló, mégis a hivatalos nemzetközi kommunikációban került 

új hidegháborúval, mint a nemzetközi kapcsolatok komplex 

jelenségével foglalkozom. E téma mind aktualitása, mind a 

napjainktól a következő években a világra gyakorolt hatásában 

kiemelkedő jelentőségű. 

A hidegháború egy minden szintet átható, komplex és hosszú ideig 

elhúzódó konfliktus volt, melynek végén megismétlődésével senki 

nem számolt, hasonlóan az I. világháború utáni túlzott 

optimizmushoz, hogy még egy ennyire kiterjedt háború nem fog 

megismétlődni.  

A közösségi média, illetve az interneten található tartalmak 

elemzésével objektívabb kép nyerhető arról, hogy az erkölcsi-

ideológiai-politikai megosztottság hogyan változik, illetve az 

aktuális nagyhatalmi narratívák mennyire hatásosan befolyásolják 

az embereket. A Covid-19 járvány egyedülálló az eddigi járványok 

közül abban, hogy a pandémián túl a globális közösségnek még egy 

álhírekkel, manipulációval és szándékolt zavarkeltési hullámmal is 

meg kell(ett) küzdenie, ami az internet lehetőségeit kihasználva 

soha nem látott sebességgel terjedt. A pandémia az új variánsok 

megjelenése okán koránt sem tekinthető befejezettnek, de már 
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most látszik, hogy hatásai közép- és hosszútávon is meghatározóak 

lesznek. 

Kínát, mint feltörekvő nagyhatalmat, illetve az USA „kihívóját” 

vizsgálom. A nemzetközi térben betöltött szerepének és 

kommunikációjának változásával együtt igyekszem mérhetővé 

tenni nemzetközi megítélésének változását, illetve célom összevetni 

a nemzetközi szakirodalomban megtalálható kutatások 

eredményeivel. 

Végül kitekintek az általam legfontosabbnak gondolt két nyitott 

kérdésre: a járvány utáni világrend változása, mennyire fog a 

demokráciák és az autokratikus típusú vezetésű államok mostani 

egyensúlya megváltozni; a 2022. január 1-jén hatályba lépett 

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), mint Kína 

központú szabadkereskedelmi övezet lehetséges kihatásaira. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-1-I-NKE-67 

kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai 

támogatásával készült. 
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Epresi Ádám: A Biden-adminisztráció Tajvan-politikája 

 
Korreferátum 

 
Tajvan az egyik legmilitarizáltabb és – potenciálisan – legforróbb 

térségben helyezkedik el, melyet nemzetközi jogi státusza tovább 

fokoz. Az Egyesült Államokhoz fűződő, egykor oly erős viszonya az 

1970-es évek óta változott meg gyökeresen, ami a mai 

kapcsolatukat is determinálja. A gazdasági és politikai partnerséget 

azonban nem hivatalos csatornákon kénytelenek folytatni, és az 

egyre növekvő kínai fenyegetés, jelesül a fegyveres erőszak 

alkalmazásának kilátásba helyezése, kényszerpályára sodorhatja a 

feleket együttműködés tekintetében. 

Előadásommal az egy éve hivatalban lévő Biden-adminisztráció 

Tajvan-politikájának általános ismertetésére vállalkozom. 

Szándékomban áll felvázolni, hogy milyen alapvető strukturális 

elemek gyakorolnak alapvető hatást az Egyesült Államok ezirányú 

politikájára. Számba veszem, hogy az új adminisztráció milyen 

módszereket, irányvonalakat vall magáénak közösen a trumpi 

külpolitikai apparátus által kijelöltekkel. Elemzésemben a 

diplomáciai és védelmi jellegű kapcsolatokon túl a Tajvan felé 

mutatott stratégiai magatartás, a stratégiai kétértelműség 

dilemmáját is bemutatom. 
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Bellus Bálint: A műholdromboló fegyverek napjainkban 

 
Korreferátum 

 
Napjainkban az űrhatalmak jelentős energiát fordítanak 

műholdromboló technológiák fejlesztésére, mivel egy fegyveres 

konfliktusban kiemelkedő jelentőségű lehet az ellenség űrbe 

telepített kommunikációs, navigációs és egyéb rendszereinek 

megsemmisítése. Előadásom célja, hogy bemutassa a 

műholdrombolás jelenségét, különösképpen a jelenleg ismert 

műholdrombolási megoldásokat és azok alkalmazásának 

körülményeit és tényezőit. A műholdrombolás gondolata már az 

űrverseny kezdetén megfogalmazódott a szuperhatalmakban. 

Napjainkban az űrhatalmak műholdromboló rakétákat és harci 

műholdakat fejlesztenek céljaik elérésére, de megjelennek 

szokatlan megoldások is. Véleményem szerint az űrfegyverkezés 

egyre jelentősebb a nagyhatalmi konfliktusokban, és ezen belül a 

műholdrombolás lehetősége kiemelt jelentőséggel bír. 
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Baji Raik Martin: A 3D nyomtatott lőfegyverek 

nemzetbiztonsági kockázatai 

 

Korreferátum 
 

Előadásom célja elsősorban rámutatni az additív gyártás 

újgenerációs technológiája által létrehozott számos 

nemzetbiztonsági kockázatra, azon belül is az otthon gyártható 3D 

nyomtatott lőfegyverekre. Prezentációmban levezetem ezen illegális 

fegyverek egyszerű gyártási folyamatát, valamint kitérek a 

technológia forradalmi hatására az improvizált lőfegyverek 

világában; kiemelve decentralizált voltának jelentőségét a civil, 

valamint a katonai szektorban egyaránt. Részletesen kitérek a 

lőfegyvernyomtatás tevékenysége köré alakult sokszínű közösségre, 

valamint egyes kulcsfontosságú, szervezett csoportokra. Előadásom 

végén továbbá bemutatom a jelenleg fellelhető 3D nyomtatott 

lőfegyverek, valamint az elkészítésükhöz kulcsfontosságú fájlok 

legfőbb gyengepontjait, hiányosságait. 

Célom az ezen lőfegyverek elérhetősége által létrehozott új 

nemzetbiztonsági kihívásokra való figyelemfelhívás, valamint az 

additív gyártás technikájának bemutatása, mint a decentralizált 

gyártástechnológia jövője. 
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Kárpáti Zalán: Nukleáris erők és a XXI. század 

 
Korreferátum 

 
Előadásom célja felvázolni a jelenleg atomfegyverekkel rendelkező 

országok nukleáris képességeinek és doktrínáinak felvázolása és 

kontextusba helyezése. A klasszikus atomnagyhatalmak, mint az 

USA és Oroszország mellett bemutatásra kerülnek a regionális 

nukleáris hatalmak is, megmagyarázva a nagyhatalmaktól és 

egymástól való eltéréseiket is. Szóba kerül az USA és a fölény-

katasztrófapolitika-elmélet, Oroszország és az „eszkaláció a 

deeszkaláció érdekében”, valamint a regionális atomhatalmak 

esetében a „katalizátor”, a „biztos megtorlás” és az „aszimmetrikus 

eszkaláció” doktrínái. Ezen módszerek megismerése értékes tudást 

jelent a jelenlegi „második atomkorban”. 
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Fülöp Bence: Armageddon hadművelet 

 
Korreferátum 

 
A „Zavargások” (angolul: The Troubles) három évtizedes és több, 

mint háromezer-ötszáz áldozatot követelő időszaka az Ír-sziget 

meghatározó periódusa volt, ami a mai napig kiemelkedően fontos 

befolyásoló szereppel bír Írország és Észak-Írország politikájában és 

kultúrájában. Előadásomban a hazánkban kevésbé ismert konfliktus 

egy érdekes haditervét mutatom be, ami az „Armageddon” 

fedőnevű hadijáték keretében született, de sosem valósult meg. A 

vallási és részben etnikai alapú konfliktusban a római katolikusokat 

patronáló déli fél az 1969 augusztusában lezajló bogside-i csata 

után készítette el saját tervezetét, amelyben jelentős szerepet 

kaptak volna az olyan nem tisztán katonai célpontok elleni elterelő 

fellépések, mint a gazdasági és kulturális létesítmények elfoglalása, 

valamint az Ír Hadsereg gerillaakciói két katolikus többségű 

városban, mivel egy konvencionális invázió lehetősége egyből 

elvetésre került a brit haderő ereje és képességei végett. Az 

előzmények és a tervezet ismertetése után megállapítom egy 1969-

es hipotetikus végrehajtás feltételezett hosszú- és rövidtávú 

következményeit mindegyik félre levetítve. Végezetül a konfliktus 

aktuális vonatkozásairól is szót ejtek zárógondolatként. 
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Lux Benjámin: Kárpátalja geopolitikája a XX. század első 

felében 

 

Korreferátum 
 

A világsajtóban napi szinten olvashatunk az Ukrajna és Oroszország 

között egyre inkább elmérgesedő szembenállásról. Hazánknak ez a 

konfliktus nem csupán azért érdemel kiemelt figyelmet, mivel egy 

velünk szomszédos országról van szó, hanem az ott található 

magyar kisebbség okán is. A trianoni béke során elszakított 

területek közül minden kétséget kizárólag Kárpátalja és a 

Kárpátalján élő magyarság járta be a „legszínesebb” utat a 20. 

században: a régió 1920-tól Csehszlovákia, 1939 és 45 között újfent 

Magyarország, ezt követően pedig a Szovjetunió részét képezte, 

egészen annak 1991-es bukásáig. Kárpátalja ennek a közel 70 éves 

periódusnak a legintenzívebb szakaszát egyértelműen az 1938 és 

45 közötti időszakban élte át, melynek során nem kevesebb, mint 6 

állam próbálta a terület hovatartozását valamilyen módon 

befolyásolni.  

Előadásom célja bemutatni az 1920-as, 30-as és 40-es években 

Kárpátalja térségéért folytatott geopolitikai harcot, melynek során 

tökéletesen kikristályosodik a nagyhatalmi érdekek primátusa.  Az 

első világháborút követően a francia befolyás, valamint a kisantant 

igényei határozták meg a terület sorsát, amely 1938-ban került 

ismét a hatalmi játszmák célkeresztjébe. Birtoklása mind a náci 

Németország, mind a Szovjetunió számára fontos mérföldkövet 

jelentett volna közép-európai pozíciójuk megerősítésében és 
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stratégiai céljaik elérésében, (melynek okán mindkét oldal igényt 

tartott a területre). Ennek ellenére pont Kárpátalja magyar kézre 

kerülése jelentette a német-szovjet közeledés, majd a Molotov-

Ribbentrop paktum létrejöttének egyik alapját. A térség emellett 

kiemelt szerepet játszott a lengyel csapatok nyugatra való 

menekítésében, és a magyar-lengyel kapcsolatok újbóli 

felvirágzásában. Végül pedig a 2. világháborút követően a régió 

révén Szovjet-Oroszország a történelme során először vehetett 

birtokba területet a Kárpátokon belül. 
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Kiss András László: "Aki bújt, aki nem", avagy a digitális 

terepmintákról 

 

Korreferátum 
 

Az előadás központi témája a digitális terepminták és azok működési 

elvének a bemutatása. Kutatásomhoz számos tanulmányt, illetve 

saját kutatómunkát is felhasználtam. Az előadásnak nem célja 

meghatározni, hogy melyik terepminta a leghatékonyabb, csupán 

betekintést adni a digitális terepminták világába és a hatékony 

működésük mibenlétébe. A kutatásom fókuszában a digitális 

terepminták, és az alaklélektan szakmai felhasználása áll. Az 

előadás során számos képpel próbálom majd érzékeltetni, illetve a 

hallgató számára minél befogadhatóbbá tenni ezt a rendkívül 

komplex, illetve szerteágazó témát, illetőleg végezetül bemutatok 

egy teljesen magyar eredetű digitális terepmintát. 
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Korcsik Kristóf: A magyar-csehszlovák lakosságcsere és 

hatásai napjainkban 

 

Korreferátum 
 

Kutatásom célja a magyar-csehszlovák lakosságcsere és a 

reszlovakizáció történetének, valamint ezen két esemény a 

szlovákiai magyar kisebbségre gyakorolt, mai napig velünk élő 

hatásainak bemutatása. A kutatás során először megvizsgáltam a 

lakosságcsere és a reszlovakizáció történéseit és folyamatait, mely 

során külön figyelmet szenteltem a történtek nagyhatalmi 

összefüggéseinek feltárására, majd a szlovákiai magyarság mai napi 

helyzetét vizsgáltam legfőképpen a kisebbségi nyelvhasználat 

szlovákiai jogi szabályozásán keresztül, megkülönböztetett 

figyelemmel keresve a napjainkban tapasztalható folyamatok 

kapcsolódási pontjait a lakosságcserével és a reszlovakizációval. A 

kutatás során egyértelműen kimutathatóvá vált, hogy az imént 

említett két történelmi esemény jelentősen hozzájárult a felvidéki 

magyarság lélekszámának számottevő csökkenéséhez, egyrészt a 

lakosságcsere keretein belül és azon kívül végrehajtott 

áttelepítésekkel, másrészt a szlovákiai magyarság ellen irányított, 

és gyakran erőszakos asszimilációs törekvésekkel. Ugyancsak 

jelentős hatás, hogy a Szlovákia területén élő kisebbségek 

nyelvhasználati, kulturális és egyéb jogaikat mai napig nem élhetik 

meg teljesen, hiszen a lakosságcsere alapját adó kisebbségellenes 

gondolkodásmód a szlovák politikai elit köreiben manapság is 

megtalálható, jóllehet korlátozottabb mértékben, mint a második 
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világháborút követő időszakban. A kutatás segítséget nyújthat a mai 

szlovákiai kisebbségi folyamatok megértéséhez a történelmi 

„alapok”, indíttatások leírásán keresztül, hiszen a történelem, mint 

oly sokszor korábban, most is egyfajta megalapozójaként szolgált a 

jelenkori történéseknek. 
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Vattai Eszter: Az infokommunikációs technológiák 

térhódítása, és annak hatása napjainkra 

 

Korreferátum 
 

Jelen előadásom az infokommunikációs technológiákat taglalja, és 

ossza fel a hidegháborúktól napjainkig. A kérdéskör mentén így 

egyik oldalról a nemzeti, illetve szövetségesi rendszerhez 

kapcsolódó technikai eszközök előnybe részesítése (és így a 

nagyobb vélt biztonság), másrészről a megállíthatatlanul 

globalizálódó infokommunikációs környezet előnyeinek és 

lehetőségeinek kihasználása áll szembe.  

Bemutatómban, az infokommunikációs technológiák és a biztonság 

összefüggéseit kívánom bemutatni, hiszen amellett, hogy a 

korszerű eszközök számos módon jobbá teszik életünket, számos 

veszélyt is hordozhatnak. Gondoljunk csak az adataink védelmére, 

vagy akár például nem kellően biztonságos technológiák 

alkalmazására. Kiegészülve kronologikus felosztásban olvashatjuk a 

főbb nemzetbiztonságot is érintő technológiai botrányokat.  

Véleményem szerint, ezek a botrányok és kezdetleges 

kommunikációs eszközök voltak az alappillérei a jelen 

társadalmunknak és technológiai eszközeinknek. Ezért is volt fontos 

ennek bemutatása, hogy megismerjük az alapot, ahonnan indult ez 

a tömérdek információ- és adathalmaz. Az első kommunikációs 

afférokból is látszott, hogy minden, aminek látható nyoma van, 

előbb-utóbb nem marad titok az emberiség számára, nevezzük ezt 

„technológiai lábnyomnak”. Kezdetben inkább nagyobb tehetősebb 
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körökben jelent meg, majd folyamatosan fejlődött és ért el a 

mindennapi emberhez, ezzel együtt a kiszolgáltatottság veszélye az 

internet felé folyamatosan nőtt.  

A jelenben, ha egy képet megosztunk, ha egy posztot kiírunk, vagy 

elfogadjuk azokat a bizonyos „cookie” beállításokat, minden 

mozdulatunk és érdeklődési körünk lekövethető. Bizonyos 

szabályzók már léteznek erre, de mindig figyelnünk kell adatink 

biztonságára és arra is, hogy ne szippantson be minket a közösségi 

média világa. Realizálnunk kell a tényt, hogy „sose lehetünk 

egyedül”, hiszen a technológia fejlődése megteremtette azt a 

szituációt, hogy bárhol és bárki lekövethető és lehallgatható legyen, 

legyenek példák erre a munkában bemutatott esetek. 

Kutatási módszereim közé tartozott a szakirodalmak feldolgozása, a 

nyomtatott formában elérhető hazai szakirodalmak mellett, a 

témakör aktualitásának megfelelően elektronikus formában 

elérhető magyar és idegen nyelvű forrásokat is felhasználtam és a 

nemzetközi színtéren látható folyamatokat vázoltam. 
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Baglyos Sándor: IT biztonsági auditálás 

 
Korreferátum 

 
Napjainkban az informatikai szolgáltatások olyan mértékben 

befolyásolják a különböző szervezetek működését, hogy hatékony 

ellenőrzés, kontroll nélkül a biztonságos üzemelés nem képzelhető 

el. Az informatikai megoldások által elérhető kényelemnek azonban 

ára van. A felhasználók kiszolgáltatottabbak a különböző típusú 

szándékos és nem szándékos informatikai károkozásokkal szemben. 

Az informatikai eszközök használata komoly kockázatokat hordoz 

magában, bizalmas adatok elvesztése, illetéktelenekhez kerülése 

komoly anyagi és erkölcsi károkat okozhat. Ellentétben a 

hagyományos, papír ‐ alapú iratkezelés áttekinthető 

szabályrendszerével, az elektronikus megvalósítás során új 

követelmények fogalmazódnak meg. Kialakult egyfajta függőség az 

informatikai rendszerekkel szemben, és ez a tény megnövelte az 

információ- és informatikai biztonság, ezzel együtt az ellenőrzés 

szerepét. A biztonság meglétét a szervezetek számára igazolja a 

nemzetközileg is elfogadott auditok elkészítése és azokon történő 

megfelelése. Az informatikai auditor dolgozhat egy szervezeten 

belül, ahol feladata az ellenőrzés alapjainak megismertetése az IT 

ellenőrzés és biztonság területén dolgozókkal, illetve a vezetőkkel, 

majd egy közös fogalomrendszer kialakítása a feladat megoldásához. 

Az informatikai rendszerek üzemeltetése, a gyors fejlődés és az 

újabbnál újabb kiberbiztonsági fenyegetések mellett nehéz a 

megfelelő intézkedéseket megfogalmazni és azokat alkalmazni. Ezt 
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segíti az üzletmenet-folytonossági terv (Business Continuity Plan, 

BCP) az adott szervezet működési folyamatainak zavartalan 

fenntartásához szükséges feladatok összessége, amely számba 

veszi az egyes folyamatok lehetséges fenyegetettségeit, a 

fenyegetettségek bekövetkezési valószínűségét és a folyamat 

kieséséből származó esetleges károkat. A fentieken alapuló 

kockázatelemzés eredményeképpen határozza meg a szervezet 

funkcionalitásának fenntartásához szükséges eljárásokat. A 

versenyképesség fenntartása és az üzleti környezetben való túlélés 

megköveteli ezeknek a tényezőknek a lehető legjobb alkalmazását. 
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Kiss Márton: Az emlékezetpolitika, mint a biztonsági kihívás 

a 21. századi Európában 

 

Korreferátum 
 

Az emlékezetpolitika értelmezését számos tudományág megtette az 

idők folyamán. Az egyéni és csoportos identitás vizsgálatakor fontos 

szerepet szánnak a múlt eseményeinek értelmezésére. A kutatók 

egyenes arányosságot feltételeznek az identitás erőssége a 

különböző emlékezetek mélysége között. Biztonságpolitikai 

szempontból az emlékezet kérdése egyszerre jelenhet meg 

integráló erőként és a széthúzás példájaként. Samuel Huntington jól 

utalt arra, hogy a 21. században a különböző civilizációk határán 

újfajta konfliktusok törhetnek ki – ilyen lehet az európai 

emlékezetpolitikák összeütközése is. 

Előadásomban két ilyen struktúrát kívánok bemutatni, melyek 

alapvetően egymással szemben határozzák meg magukat. Az egyik 

az Európai Unió közös emlékezetpolitikája a 21. században, melynek 

célja a különböző államok egységének erősítése, egyben az 

intézménybe vetett bizalom növelése volt. Ebben fontos szerepet 

szántak a nácizmus és a „sztálini diktatúra” áldozatainak közös 

emlékezetének, mint egymást kiegyenlítő faktoroknak. A 

traumatizált 20. század emlékezete az orosz emlékezetpolitikában 

is szerepet játszik. Különleges kérdést jelent az orosz állam szovjet 

múlthoz kötődő viszonya, valamint a tapasztalatok 

külkapcsolatokban történő felhasználása. Tipikus példa erre 
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Vladimir Putyin 2021-es beszéde, melyben a háború emlékezetét 

vetette össze az aktuális politikai klímával.  

A különböző dokumentumok összevetésével kívánom bemutatni, 

hogy az emlékezetpolitika milyen módon van hatással a relatív 

biztonságérzetre és mikortól válik a külpolitika motorjává. 
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Dr. Magyar Sándor: Az elektronikus információs rendszerek 

(EIR) fejlődése a kibertérben 

 

Korreferátum 
 

Napjainkban egyre intenzívebben növekszik a függőség az 

elektronikus információs rendszerektől (a továbbiakban: EIR). Az 

EIR-ek tekintetében a rendszerszemléletű gondolkodás, a technikai 

eszközök biztosítása, a képzett személyzet megléte ugyanolyan 

hangsúlyos, egyiket sem célszerű alul pozícionálni.  

A kibertér már a legmagasabb szintű szabályozói körben jelen van 

Magyarországon. A stratégiák rámutatnak az információtechnológia 

rohamos fejlődésére, a fenyegetések növekvő számának és 

hatásának kockázataira is.  

Az EIR-ek fejlesztése során különösen nagy figyelmet kell fordítani 

a feltörekvő és felforgató technológiák területére. Ezen területre 

vonatkozó kutatási irányoknak folyamatosan meg kell jelenniük a 

nemzetközi trendek aktuális fejlesztési irányaiban. Ezen belül 

kiemelésre került a mesterséges intelligencia és a 

kvantumszámítástechnika területe is. Példaként került említésre, 

hogy amennyiben a kvantumszámítástechnika elérhetővé válik, a 

jelentősen megnövekedett számítási kapacitás miatt a jelenlegi 

aszimmetrikus kulcsú titkosítással rendelkező rendszerek (VPN-ek, 

webszerverek – böngészők közötti kommunikációk, kriptovaluták 

stb.) már nem lesznek megfelelően védettek. 
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Az átfogó stratégiai gondolkodásra is szükség van a rendszerek 

teljes életciklusa során. A kutatás-fejlesztés esetében továbbra is 

szükséges a megfelelő kapacitások folyamatos biztosítása.  

Az elektronikus rendszerek szerepkörei tekintetében a feladatok 

elhatárolása kiemelt, ha bármely terület (üzemeltető, fejlesztő, 

eseménykezelő, sérülékenység vizsgáló, hatósági személy stb.) 

nem kapja meg a megfelelő támogatottságot, akkor az negatív 

hatással lehet a többi érintett számára is. 
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Dr. Kerti András: Információbiztonsági tudatosság 

 
Korreferátum 

 
Közhely, de igaz egy információs rendszerben leggyengébb 

láncszem az ember. Ha eltekintünk a rosszindulatú károkozásoktól, 

a legtöbb problémát a rendszerek, a rendszerekben meglévő 

kockázatok ismeretének a hiánya okozza. Ez a tudatlanság nem 

feltétlenül a képzettség hiányából adódnak, sokkal inkább a gyors 

változás következtében az ismeretek elavulásából. Egy szervezet 

számára alapvető érdek, hogy az információs rendszereit 

biztonságosan üzemeltesse, és ehhez a munkatársai tudását 

naprakészen tartsa. Természetesen a különböző szerepkörű 

munkavállalók számára más és más képzés szükséges. Akkor járunk 

el hatékonyan, ha ezeket a képzéseket, tudatosításokat nem ad-hoc, 

hanem az információbiztonsági irányítási rendszerben, egy 

információbiztonsági tudatosítási tervben rögzítjük. Hogyan 

célszerű megtervezni, megszervezni ezt az információbiztonsági 

tudatosítási tervet, erről szól az előadásom. 
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Dr. Farkas Tibor: Electronic information systems today: 

mobile communications 

 

Korreferátum 
 

The evolution of mobile telecommunications systems is unstoppable. 

The desire for wireless freedom continues unabated, and there is a 

need for wireless telecommunications to be able to handle the high 

volumes of data traffic. This high data traffic is coming from both 

residential and industrial users, and 5G technology can provide the 

answer. Several European countries are committed to digitalization 

and are therefore using all possible means to support and promote 

the development of a digital society and economy. Governments see 

5G as an opportunity that has become a key economic and social 

issue. This presentation summarizes the general mobile 

telecommunications needs. 
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Dr. László Gábor: Infodémia 

 
Korreferátum 

 
A 2020 tavaszán kitört COVID-19 világjárvány az érdeklődés 

középpontjába emelete az internetes tevékenységek hatásait, 

kockázatait is. A pandémia kezelésében kiemelt figyelmet kell 

kapnia a hiteles, gyors, pontos információszolgáltatásnak. A digitális 

és a fizikai környezetben azonban a túl sok, vagy éppen a hamis, 

félrevezető információk miatt a pandémiával kapcsolatos 

információáramlás is sok esetben „fertőzött”. Az internet, a 

közösségi média segít betölteni az információs űrt, de fel is erősíti 

az információs túlterheltséget, valamint a káros üzenetek hatását. 

A közösségi médiának köszönhetően az információk, köztük a 

dezinformációk vagy az álhírek is gyorsan terjednek. Az előadás 

bemutatja az infodémia jelenségével kapcsolatos fogalmi 

keretrendszert, hatásokat, valamint az információkezelés és a 

tudásgazdálkodás területén felmerült biztonsági kihívásokat, 

kockázatokat. 
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Dr. Bányász Péter: A COVID-al kapcsolatos érzelmek 

vizsgálata Magyarországon 

 

Korreferátum 
 

A 2019. év végén megjelent új típusú koronavírus számost 

szempontból állította kihívások elé a társadalmakat és a 

kormányzatokat. Az előadó úgy véli, az egyik legnagyobb 

fenyegetést az álhírek jelentik, amelyek a koronavírussal 

kapcsolatban új szintre léptek. Ennek oka, hogy az áltudományos 

hírek egyre nagyobb mértékű elfogadottsága nem csupán a sikeres 

járványkezelést akadályozzák, de hosszú távon a demokratikus 

intézményekbe vetett közbizalom erodálásával a nyugati típusú 

demokráciák súlyos válságához vezethetnek. Előadásomban a 

koronavírus oltásokkal kapcsolatos érzelmeket vizsgálom magyar 

internetezők körében 2020. január 1. és 2021. november 25. közötti 

intervallumban két aspektusból: (1) általánosságban az oltással 

kapcsolatos attitűdöt, (2) a COVID-al kapcsolatos álhírek 

megítélését. 
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Szűcs Attila: Biztonsági kihívások a mesterséges 

intelligencia katonai alkalmazásában 

 

Korreferátum 
 

A Mesterséges Intelligencia (MI) alkalmazásának a 

döntéselőkészítésben, akár vállalati, akár katonai döntéshozatali 

mechanizmusban, megvannak a maga biztonsági kockázatai. 

A MI sokkal nagyobb adatbázisokban dolgozik (Big Data), mint amit 

egy ember átlátni képes. Ha abban előfordul hibás, vagy szándékos 

dezinformálási céllal torzított adat, akkor az a feldolgozás során, ha 

azt csak az MI végzi, szinte kiszűrhetetlen.  

A másik igen fontos tényező az idő. A MI sokkal gyorsabban végez 

el elemzéseket, döntési folyamatokat, mint az ember. A döntési 

helyzetben lévő számára ez követhetetlen. Egy katonai vezető 

számára a szembenálló fél fölött fölényt jelentheti az időtényező. A 

felkínált lehetőség elfogadása szinte automatikusnak tekinthető. Ez 

egyszersmind a felelősség relativizálását is jelenti, hiszen csak 

követnünk kell a MI által javasoltakat. 

Kulcstényező lehet, hogy a már meglévő alkalmazásokat mennyire 

fenttartások nélkül veszi át a katonai döntéshozatal. Így a korábban 

elkészített alkalmazásokban rejlő esetleges hibákat is átvesszük. 

Olyanokat, melyek esetleg az eredeti alkotó, alkalmazó esetén nem 

kerültek napvilágra. 
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Dr. Tóth András: Hálózatba kapcsolat harctéri eszközök 

(IoBT) 

 

Korreferátum 
 

A hálózatba kapcsolt eszközök egyre szélesebb körben elterjedése 

elérte a katonai műveleteket. A mindennapjainkban IoT-ként 

(Internet of Things) ismert eszközök komoly potenciált 

jelenethetnek egy-egy katonai műveletben, amennyiben azokat 

megfelelően használjuk fel. A polgári élettel ellentétben az itt 

használható eszközök köre lényegesen szűkebb, ám ezek a 

hálózatba kapcsolt harctéri eszközök nagymértékben 

megkönnyíthatik az információszerzést, ezzel hozzájárulva az 

információs fölény megszerzéséhez. A műveleti helyzetké közel 

valós idejű követésének lehetőségével a döntéshozatali folyamatok 

is lényegesen lecsökkenthetők. 

Azonban komoly figyelmet kell fordítnunk a biztonság kérdésére 

ezeknek az eszközöknek alkalmazása során. A szerző által végzett 

kutatás ezekre a potenciális veszélyforrásokra fókuszál, alapvető 

célja volt meghatározni azokat a lehetéses támadsi vektorokat, 

amelyek az egyes alkalmazási rétegeket érintheti, továbbá azok 

hatását az adatok védelmére. 
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Kirovné Dr. Rácz Réka: A szélsőséges időjárási események 

okozta károk társadalmi költsége 

 

Korreferátum 
 

Az éghajlat változásának következményeként megjelenő 

szélsőséges időjárási események okozta károk, illetve azok 

felszámolásának költségei jelentős terhet rónak globális szinten a 

gazdaságra.  

Tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozás hatásai nem egyenletesen 

oszlanak el a világ tájain – és éppen a legszegényebb országok 

szenvedik el leginkább a negatív hatásokat – az éghajlatváltozás az 

egyik legkomolyabb fenyegetés a fejlődő világ számára és nagy 

akadálya annak, hogy visszaszorítsuk a szegénységet ezekben az 

országokban.  

A legszegényebb fejlődő országok gazdasága erősen függ a 

mezőgazdaságtól, ami a gazdasági ágazatok közül a leginkább függ 

az éghajlattól. Hosszú távon – éghajlati, vízrajzi jellemzőik 

figyelembevételével – ezek a területek tapasztalják majd meg a 

felmelegedés leggyorsabb ütemét, így a biodiverzitás romló 

körülményeit, a vízkészlet csökkentést, valamint az infrastruktúra, 

az emberi egészség romlását.  

A szélsőséges időjárási események (viharok, tájfunok, hurrikánok, 

árvizek, szárazság, hőhullámok) okozta károk költségei globális 

szinten jelentősek a világ GDP-jének arányában.  

Előadásomban az éghajlatváltozás negatív gazdasági hatásaira, 

mint egyfajta biztonsági kihívásra hívom fel a figyelmet. 
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Dr. Horváth Zoltán: Rejtjelezést és adatrejtést megvalósító 

programcsomag 

 

Korreferátum 
 

A híradó képzés nem képzelhető el a rejtjelezés és az adatrejtés 

lehetőségeinek ismerete nélkül. Az ismeretanyag közlését követő 

tanulási folyamat hatékonysága növelhető, ha az elméleti ismeretek 

gyakorlati úton történő alátámasztása megvalósul. 

A gyakorlati alkalmazáshoz az asztali számítógépek aritmetikai 

képessége csekély. Megfelelő aritmetikai háttér nélkül – csak 

elméleti ismeretekre alapozva – az „elfogadás, belátás” nehezen 

valósul meg. 

Érintett területek: 

- aritmetikai műveletek végzése nagy természetes számokon; 

- szimmetrikus- és aszimmetrikus rejtjelezés, valamint 

adatrejtés gyakorlati megvalósítása; 

- kulcskezelés; 

- bizalmasság, hitelesség, letagadhatatlanság. 

Megoldás: 

Egy programcsomag, mely segítségével a hallgatók 

tanulmányozhatják a szimmetrikus- és aszimmetrikus rejtjelezés, 

valamint adatrejtés gyakorlati megvalósítását. 

Ez a programcsomag a „játszva tanulás” lehetőségét nyújtja akár 

irányított, akár feladat-orientált alkalmazás során. 

Szimmetrikus, és aszimmetrikus kódolást, valamint adatrejtést 

megvalósító programcsomag: 
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- Szimmetrikus rejtjelezés megvalósítása Polübiosz-tábla 

alkalmazásával; 

- Speciális kripto-számológép alkalmazása; 

- Aszimmetrikus rejtjelezés megvalósítása RSA-algoritmus 

alkalmazásával; 

- Adatrejtés megvalósítása képfájlban; 

- A programcsomag illetéktelen felhasználás elleni védelme. 
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Bús Nikolett Katalin: Információbiztonsági stratégia alkotás 

 
Korreferátum 

 
A modern IT-megoldások, új technológiák átszövik életünket és a 

hazai KKV-k, nagyvállalatok a működésük alapjait is ezen a 

platformon növekvő intenzitással alkalmazzák. 

Azonban meg kell említeni, hogy a nagyvállalatok tudatosan 

felépített minőségbiztosítása, cégstratégiája magával, illetve 

magában hordozza azt az elvet, melyet a cég/társaság/vállalat a 

működési folyamatainak tervezése, szervezése, fenntartása és 

folyamatos javítása mellett valósít meg.  

Véleményalkotásom az elmúlt 15 év vállalati irányítási rendszerek 

(minőségbiztosítás, környezetvédelem, munkabiztonság) 

építésében és üzemeltetésében szerzett tapasztalatom mondatja. 

Mind a KKV-nál, mind nagy nemzetközi cégeknél a cég tulajdonos, 

illetve a cégvezetés stratégiája, illetőleg kockázatvállalása dönteti 

el, hogy a cég milyen körülmények között működik, milyen 

fejlesztéseket vezet be / hajt végre. Néha tudatos 

kockázatvállalással élik a KKV-k napjaikat. A magyar tulajdonosi 

hátterű cégeknél/társaságoknál/vállalatoknál pedig erre halmozódik 

egy gondolat, miszerint „nálunk ez nem történhet meg”. 

Előadásom szeretném bemutatni egy magyar nagyvállalat 

versenyképességi programjában elfoglalt helyét az 

Információbiztonsági stratégia alkotásnak. 
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Kijelenthető, hogy az elmúlt két évben új üzleti irányok fejlődtek. S 

már a közeljövő is nagy kihívásokat jelez. Lehet-e mindezt 

hagyományos módszerekkel szervezni és vezetni? 

Szinte mindenki tudja, érzi, hogy nem. Csekély előrelátással is 

látható, hogy a versenyképességen múlik a jövő. Azon, hogy 

mennyire törekszünk gyorsan, rugalmasan és főleg sokkal 

hatékonyabban dolgozni. Úgy, hogy közben megőrizzük a Vállalat 

működési értékeit; az elismert magas szaktudást, elkötelezettséget, 

a ma már Magyarországon egyedülálló műszaki kivitelezői 

képességeket. S mindezt alapvető értékekre: a tisztességre és a 

biztonságra alapozva. Ez azonban ma már kevés. Kiegészíteném az 

információbiztonsággal! 

Projektvezetési képességeink elismerésre méltóak, de vannak 

nálunk sokkal jobbak. Nem vagyunk kellően rugalmasak stratégiai 

céljaink kitűzésében, követésében, az irányításban. Nagyon is 

fejlesztendő a tehetségek felkutatása és segítése, a döntések 

számokkal való támogatása, a teljesítmények értékelése, ezeken 

felül az információbiztonság is sok problémás kérdést vet fel. 

A versenyképességi program 7 területet ölelt át, melyben az alábbi 

területek viszonyában került megvizsgálásra az 

információbiztonsági alapkövetelmények:  

· Stratégiai projekt. 

· Irányítási modell projekt. 

· Riportok rendszere projekt. 

· Teljesítményértékelés projekt. 

· Projektmenedzsment projekt. 
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· Tehetségfejlesztés projekt. 

· Adatbiztonság projekt. 
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Németh Attila: Drón detektálás, drón elhárítás kihívásai 

 
Korreferátum 

 
A drónok a mindennapi életünk részévé váltak. A hobbi célú 

használat mellett, a mezőgazdasági, logisztikai, mentési feladatok 

mellett védelmi célokra is rendszeresen használják. Az elmúlt 

időszakban a drónokat a harctéren túl is felhasználják fegyverként, 

felderítésre és üzemszerű működés megzavarására. Több 

alkalommal zavarták már meg a légiközlekedés rendjét, ez 

hazánkban is megtörtént 2019 őszén, de Svédországban 2022. 

január közepén, egyidejűleg, több atomenergetikai létesítmény 

felett azonosítottak jogszerűtlen drónokat. 2019-ben Szaúd-

Arábiában konkrét támadást hajtottak végre drónokkal 

olajfinomítókkal szemben, jelentős károkat okozva, amely a 

világgazdaságra is kihatott. A drónok elterjedtsége és a felsorolt 

példák okán a drónok elleni védekezésre kiemelt figyelmet kell 

fordítani. 

A drónok elleni védekezés első eleme a drónok detektálása, a jogos 

és jogosulatlan drónok azonosítása. A drónok azonosítása során 

nem elegendő a kereskedelmi forgalomban kapható drónok 

detektálását biztosítani, mivel számos lehetőség van egyedi 

drónvezérlés kialakítására, ezért nem elegendő az együttműködő 

gyártók azonosító rendszerére alapozni. Olyan detektáló 

rendszereket kell alkalmazni, amely a drónok valamely jellemzőjét 

képes azonosítani. Ezek számbavételét követően a működési elvük 

elemzését követően, tulajdonságaik vizsgálatával meg kell állapítani, 
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melyek azok a körülmények, amelyek vonatkozásában nem 

hatékonyak. A detektálási eszközök hiányosságait azonosítva 

lehetőség nyílik arra, hogy a védekezés fontos eleme úgy kerüljön 

kialakításra, hogy az elérhető leghatékonyabb legyen, és képes a 

drónok felderítésére.  

A drón elhárítás előfeltétele a detektálás, ha sikerül azonosítani a 

jogosulatlan drónt, akkor meg kell akadályozni, hogy a védendő 

teret elérje. A védendő tér lehet objektum, akár kritikus 

infrastruktúra, közlekedési eszköz, vagy embertömeg, rendezvény, 

esetleg védendő személy. A drón mozgásának megakadályozása 

történhet fizikai megsemmisítéssel, esetleg fizikai akadállyal, vagy 

elektronikus rendszerbe történő beavatkozással. Az eltérő 

módszerek eltérő eredménnyel járnak, amelynek megválasztása 

során figyelembe kell venni a környezeti körülményeket, a veszély 

szintjét, és a védendő tér jellegét.  

A rendszer kiválasztása során a drón elhárító rendszerek működési 

elvük elemzését követően, tulajdonságaik vizsgálatával meg kell 

állapítani, melyek azok a körülmények, amelyek vonatkozásában 

nem hatékonyak. Figyelemmel kell lenni, hogy mi történik a drónnal 

az elhárítást követően, milyen szinten veszélyeztet testi épséget, 

milyen mértékű anyagi kárt okoz. Szintén figyelembe kell venni, 

hogy a sikertelen elhárítási kísérlet milyen következményekkel jár a 

környezetre tekintettel, milyen károkat okoz. Az elhárítási eszközök 

hiányosságait azonosítva lehetőség nyílik arra, hogy az elhárítás 

eszköze úgy kerüljön kiválasztásra, hogy az elérhető 

leghatékonyabb legyenek. 
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A kihívások azonosítása, és elemzése lehetőséget teremt arra, hogy 

a hátrányok és előnyök figyelembe vételével kerüljön kialakításra a 

kockázat arányos komplex védelmi rendszer. 
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Ináncsi Mátyás: Nyílt információ kérdésköre a közösségi 

média vonatkozásában 

 

Korreferátum 
 

A közösségi média a mindennapunk részét képezi. Az alapvető 

működése a személyes adatainkból áll. Mi a felhasználók hozzuk 

létre a tartalmat, mi reagálunk mások tartalmaira. Ezen 

tevékenységünk során a saját személyes adatainkat tesszük 

publikussá és elérhetővé. Jelenleg különböző jogszabályok 

igyekeznek megvédeni a személyes adataink biztonságát: ilyen az 

európai adatvédelmi rendelet (GDPR), illetve hazai szinten az 

Információs önrendelkezési jogról szóló törvény igyekszik 

megvédeni az adatbiztonságunkat. 

Előadásomban bemutatom, azt hogy a közösségi média világában 

mi minősül nyílt információnak. Ez nem azonos a normál köztudatba 

vett nyílt információ kategóriával. Itt sokkal tágabbá válik a 

kérdéskör, hiszen mi a személyes adatainkat tesszük nyílttá. Ez egy 

nagy bizalmat igénylő döntés, és felmerül a kérdés, hogy a 

szolgáltatók megbízhatóak e? Válaszként bemutatom a múltbeli 

nagyobb incidenseket: kiemelten a Cambridge Analytica, és az End-

to-End titkosítási botrányt. Bemutatásra kerül, hogy ezek az 

incidensek tulajdonképpen hogyan helyezhetőek párhuzamba a 

GDPR és Információs törvény személyes adat definíciójával. Válasz 

kerül arra is, hogy tulajdonképpen lehet-e személyes adatot 

gyűjteni így? Végezetül a közösségi médiában követendő 

kiberhigéniás lépéseket fogalmazom meg (csak szükséges adatok 
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megosztása, opcionális adatok mellőzése, követhetőségünket 

csökkentő lépések, IoT eszközök kapcsolata). 
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Szerzőink figyelmébe 

 

Kiadványunk lehetőséget biztosít max. 40 ezer leütés (egy szerzői 

ív) terjedelemben – elsősorban: távközlés, híradás, informatika, 

információvédelem, illetőleg hadtudományi és természettudományi 

témakörökben – tanulmányok, szakcikkek magyar és idegen nyelvű 

megjelentetésére. 

A cikknek tartalmaznia kell egy 2-5 soros absztraktot magyar 

és/vagy idegen nyelven. 

A cikkek beküldése e-mailen a hhk_hirado_szakcsoport@uni-nke.hu 

címre lehetséges. A cikkek leadási határideje: folyamatos 

(megjelenés évente kétszer). 

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még 

meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) 

írásműve(i) lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell 

felelniük a szerzői jogról szóló hatályos jogszabályoknak. A 

megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) 

információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a 

szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk 

szerzőjét terheli.  

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket 

lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a 

megjelentetésre szánt és megküldött írásművet – külön indoklás 
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nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem 

küldi vissza, és nem őrzi meg. 

A kiadványban lehetőség van idegen nyelvű cikkek 

megjelentetésére. Az idegen nyelven megjelentetésre szánt 

írásművek nyelvi lektorálása a szerzőt terheli. 

Minden kézirathoz elektronikusan is mellékelni kell egy kitöltött 

"Kéziratbeküldési űrlap"-ot, és egy "Copyright átruházási űrlap"-ot. 

Mindkét űrlapot ki kell nyomtatni és alá kell írni (többszerzős cikk 

esetében minden szerzőnek!), majd a kinyomtatott és aláírt 

űrlapokat faxon (fax szám: +36-1-432-9025), vagy postai úton 

levélben (levélcím: Hírvillám Szerkesztőség, 1581. Budapest Pf.: 

15.) is meg kell küldeni a szerkesztőségnek. Ezek hiányában a 

cikkeket a szerkesztőség nem lektoráltatja és nem jelenteti meg! 

Az űrlapok a szerkesztőségnél szerezhetők be. 

  

http://www.hadmernok.hu/Kezirat_bekuldesi_urlap.doc
http://www.hadmernok.hu/Copyright_atruhazasi_urlap.doc
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